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PARO

LÄSNÄOLOTERAPIA

Paro-läsnäoloterapiaan kuuluu:

Paro-läsnäoloterapian tavoitteena on lisätä
asiakkaan hyvinvointia ja elämänlaatua.
Terapiahetkessä haetaan vuorovaikutuksen kautta
tunnekontaktia tässä hetkessä. Kontaktia, joka
vapauttaa mieltä ja voimaannuttaa.
Mikään inhimillinen ei ole meille vierasta...
Paro toimii linkkinä kahden ihmisen välillä.
Sen vähäeleisyys, hellyttävä ulkomuoto ja oma
tapansa viestiä, vähentää jo sinällään sosiaalista
arkuutta tai levottomuutta ja
• auttaa rentoutumaan ja parantaa mielialaa
• kannustaa vuorovaikutussuhteisiin ja
kielelliseen ilmaisuun
• auttaa palauttamaan muistiin asioita.
Pienikin yhdessä vietetty läsnäolon aika Paron ja
voimaantumisvalmentajan kanssa saattaa tuoda
esiin isoja asioita menneisyydestä tai nykyhetkestä,
josta asiakkaalla on tarve puhua ja turvallisesti
käsitellä. Kanssamme on helppo hengittää...
joskus riittää pelkkä yhdessäolokin.
Asiakkaamme voivat olla lapsia, nuoria, aikuisia
tai vanhuksia jotka kaipaavat perheen, opettajien
tai hoitohenkilöstön ulkopuolista tukea elämänkaarensa tietyssä vaiheessa.

• lähtötilanteen arviointi
• asiakkaaseen tutustuminen ja/tai omaisen
haastattelu
• mahdollisen oman hoitajan haastattelu
(sovittava erikseen yksityisyydensuojan
vuoksi)
• palvelumme tavoitteiden määrittely
asiakkaan toiveet huomioiden
Yksityisyys on meille tärkeä asia. Asiakaskäynti
tehdään asiakkaan omassa kodissa, huoneessa, tai
muuten yhdessä erikseen sovitussa paikassa.
Asiakkaat voivat olla esim. sairaalahoidossa,
kotihoidon piirissä tai lastensuojelun asiakasperheitä
Turvallisuuden tunne säilyy kanssamme – asiakaskäynnillä etenemme aina asiakkaan omien voimavarojen mukaisesti. Palveluntuottaja seuraa ja
arvioi asiakkaan vointia ja mielialaa koko
tapaamisen ajan.
Luotettavuus on meillä avainasemassa:
Palveluntuottaja dokumentoi asiakaskäynnin, ja
raportoi käynnin tilaajalle siitä sovitusti. Omaisella
on myös mahdollisuus saada sähköpostin liitteenä
valokuva päivän tapaamisesta. Asiakaskäynnillä
voimme olla myös yhteydessä asiakkaan omaisiin
esim. Skypen kautta (kuvadokumentointiin
pyydetään aina asiakkaalta tai hänen edustajaltaan
kirjallinen lupa.)

Paro-läsnäoloterapeuttimme on koulutukseltaan
Auktorisoitu Voimaantumisvalmentaja®, mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja ja riita- ja rikosasioiden sovittelija, tutori ja
kouluttaja sekä parisuhdeneuvoja, ero- ja rakentava
-valinta seminaariohjaaja. Hän on Tanskan Teknologiainstituutin sertifioima Paro-kouluttaja.
Paro-läsnäoloterapeuttimme kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin ja hänellä
on kymmenien vuosien kokemus sosiaali- ja
terveydenhuollon eri ikäryhmiin kuuluvien
asiakkuuksien kanssa psykiatrisessa sairaalassa,
muistisairauksista kärsivien hoidossa, vammaistyössä asumispalveluissa ja kotihoidossa sekä
kriisityöstä lasten ja nuorten kanssa verkossa.
Paro-läsnäoloterapeuttiamme toimintaa ohjaa:
•
•
•
•
•

hoitotyön arvoperusta ja toimintaperiaatteet
hoitotyön periaatteet
hoito- ja huolenpitotyötä ohjaavat säädökset
hoitajan oikeudet ja velvollisuudet
voimaantumisvalmentajan arvoperusta ja
eettiset ohjeet

